Fundação Cultural do Estado da Bahia - FUNCEB -

#ProgramaAldirBlanc - Funceb conclui operação de pagamentos do Prêmio
das Artes Jorge Portugal e Prêmio de Exibição Audiovisual
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Dos R$ 98,6 milhões executados pelo Programa Aldir Blanc Bahia, mais de R$ 57 milhões foram
investidos nos editais executados pela Funceb

A Fundação Cultural do Estado da Bahia concluiu no dia 31 de dezembro de 2020 a operação de
pagamentos dos premiados no Prêmio das Artes Jorge Portugal e Prêmio de Exibição Audiovisual.
Proponentes devem ficar atentos/as agora aos prazos bancários para a identificação dos recursos
em suas contas.
Com a liquidação dos prêmios, os premiados devem seguir os encaminhamentos e orientações
dadas nas Reuniões de Orientação realizadas nos dias 28 e 29 de dezembro via Plataforma Teams
para a execução das propostas. Os Manuais de Acompanhamento do Proponente e de
Comunicação, além de um Guia de Gravação estão disponíveis nesta página.
Dúvidas devem ser encaminhadas para os e-mails de cada coordenação, estipulados em edital, a
saber:
Prêmio das Artes Jorge Portugal: artesvisuais.lab@funceb.ba.gov.br;
audiovisual.lab@funceb.ba.gov.br, circo.lab@funceb.ba.gov.br; danca.lab@funceb.ba.gov.br ,
literatura.lab@funceb.ba.gov.br, musica.lab@funceb.ba.gov.br e teatro.lab@funceb.ba.gov.br
Prêmio de Exibição Audiovisual: exibicaoaudiovisual.lab@funceb.ba.gov.br
Recursos
O Programa Aldir Blanc Bahia foi lançado em 29 de setembro de 2020. No total, foram abertos
cinco editais de Premiação Aldir Blanc, dois de chamamento público e um de aquisição de bens. Até
dia 31 de dezembro de 2020, cerca de 90% dos recursos referentes à execução dos incisos I e III da
Lei Aldir Blanc (LAB) foram pagos ou empenhados para pagamento em 2021, representando o
montante de R$ 98,6 milhões.
A Funceb tem a maior execução, com mais de R$ 57 milhões em recursos investidos no edital, que
vai premiar 800 propostas, o Prêmio das Artes Jorge Portugal - nas linguagens de Dança, Teatro,
Circo, Artes Visuais, Música, Literatura e Audiovisual e mais de R$ 900 mil, no Prêmio de Exibição
Audiovisual.
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